
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TFD10 Taiwan Sakura Lover  
ไทเป ไถจง อาหลซีนั สุรยัินจนัทรา เย่หลวิ 5วนั 4คืน 
พัก เจยีอ้ี 1คืน ไถจง 1คืน โรงแรมอาบน ้าแร่ 1คืน ไทเป 1คืน 

พิเศษ! เมน ูบฟุเฟต์่ชาบไูต้หวนั สูตรต้นต ารบั ปลาประธานาธบิดี ซฟูีด้เยห่ลิว และ เส่ียวหลงเปา 
จุดชมวิวแหง่ชาติเขาชานซาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซนั นั่งรถไฟโบราณ  

เช็คอนิ โรงละครแห่งชาติ ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชค็  
อุทยานธรณเีย่หลิว ไหว้ขอพรที่ วัดหลงซาน ช้อปปิ้ งตลาดดงั ตลาดเจียอี้ ตลาดอี้จง และ ซีเหมินตงิ 

 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 



 

 

 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD230   DMK-TPE   06.40-11.25 
RETURN        :    FD231   TPE-DMK    12.05-15.00 
 

 
 

03.30 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA 
(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

06.40 น.    น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD230 
11.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศใต้หวัน น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวล

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน 
ประเทศไต้หวัน  FD230 DMK-TPE 06.40-11.25 
จุดชมวิวแห่งชาติเขาชานซาน –มณฑลเจียอ้ี - ตลาดกลางคืนเจียอ้ี 

   Chiayi Eastern Pearl 
 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

2 มณฑลเจียอ้ี - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – โรงละคร
แห่งชาติ – ตลาดกลางคืนอ้ีจง                                                             

   
Taichung Stay Hotel  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 ไถจง - ร้านชา TEA SHOP -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเห
วินหวู่ – ตึกไทเป 101 - Germanium Shop 

   Lido Onsen Hotel  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานธรณีเย่
หลิว – ย่านซีเหมินติง 

   PaPa Whale Hotel Ximending หรือ
ระดับใกล้เคียงกัน 

5 
ไทเป - วัดหลงซาน - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน –  
ท่าอากาศยานดอนเมือง  FD231 TPE-DMK 12.05-15.00 

    

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

01-05 กมุภาพันธ์ 2566 18,777  
 

 
ไมม่ีราคเด็ก 

(เด็ก INF อายุไม่เกนิ  
2 ปี ราคา 4,000 บาท ) 

 
 

 
7,500 

25  

08-12 กมุภาพันธ์ 2566 19,777 25  

15-19 กมุภาพันธ์ 2566 19,777 25  

22-26 กมุภาพันธ์ 2566 19,777 25  

01-05 มนีาคม 2566 19,777 25  

08-12 มนีาคม 2566 19,777 25  

15-19 มนีาคม 2566 19,777 25  

วันทีห่นึ่ง     ทา่อากาศยานดอนเมือง - ทา่อากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไตห้วัน – จุดชมวิวแห่งชาติเขาชานซาน –  
      มณฑลเจยีอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้                                                                                                                  อาหาร เทีย่ง 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                        



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางเที่ยวชม จุดชมวิวแห่งชาติ
เขาชานซาน มีรูปปั้ นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บน
เนินเขาปากัวซาน ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของ
พระพุทธรูปที่มีสีด าและองค์ใหญ่ จึงท าให้ท่าน
กลายเป็นจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ รวมไปถึงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในจางฮว่า และยังถูกยก
ย่องให้เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มณฑลเจียอี้ เป็นมณฑลที่
มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
ไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้าน
ติดกับทะเล มณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวใน
ไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเจียอี้ (Chiayi night market) ตั้งอยู่บน
ถนนเหวินฮ่ัว ที่นี่มีสินค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร สินค้าแฟชั่น  ให้ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ โดยทางทิศใต้ของถนน จะมี
น ้าพุต้ังอยู่กึ่งกลางตลาด แบ่งถนนออกเป็น 2 เลน ส าหรับรถที่ว่ิงสัญจรในช่วงกลางวัน และเป็นถนนคนเดินในช่วง
กลางคืน ส่วนในช่วงเที่ยง ตลาดจะเปลี่ยนเป็น “ตลาดนัดกลางวัน” เรียกได้ว่า เป็นถนนที่ไม่เคยหลับไหลเลย  

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พัก : Chiayi Eastern Pearl หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) 
พาทุกท่านไปนั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ
อาหลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่
มีชื่อเสียงที่ สุดของไต้หวัน อยู่ ในเขตเมืองเจี ยอี้  ทาง
ตอนกลางของเกาะ ไต้หวัน  ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตชา
คุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คน
ไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทติย์ข้ึนทีย่อดเขาในยามเชา้
ที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า ที่
อุดมไปด้วยพลังชี่ ซ่ึงก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลัง
พ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิตที่สามารถช่วยฟื้ นฟูสุขภาพได้นั่นเอง  

  

 

 

 

 

 วันทีส่อง      มณฑลเจยีอี้ - อทุยานแห่งชาตอิาหลีซาน – เมอืงไถจง – โรงละครแห่งชาติ – ตลาดกลางคืนอี้จง    อาหาร เช้า, เทีย่ง                                                   
                        



 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญ่อันดับ 2 
ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่ งซ้ายของเกาะไต้หวัน เป็น
เมืองแห่งอุตสาหกรรมและศูนยก์ลางเศรษฐกจิอันดับสามของ
เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะ จากนั้นพาม่านไปเที่ยว
ชม โรงละครแห่งชาติ (National Taichung Theater) เป็นโรง
ละครที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ป่ ุนชื่อดัง อิโตะ โตโย (Ito 
Toyo) จากแนวคิด “ถ ้าเสียง” จึงท าให้ก าแพงของอาคารมี
ความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถตั้งอยู่ได้ โดยไม่ต้อง
ใช้เสาค ้าและก าแพงต้ังฉาก และยังเป็นโรงละครที่ใหญ่มาก
แห่งหนึ่งของไถจงอีกด้วย จากนั้นพาทุกทา่นไปชอ้ปป้ิงกนัที ่ตลาดกลางคืนอี้จง ที่นี่มีทั้งร้านอาหาร ของกิน ร้านเส้ือผา้ 
ร้านรองเท้า รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า มีแต่ของกิน ของขึ้นชื่อที่ใต้หวันเยอะแยะมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซ้ือ
กันได้ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พัก : Taichung Stay Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4) 
พาท่านไปช้อปกันที่ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ ท าให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างย่ิง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ต้ังแต่ ชาอู
หลงต้งต่ิง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซ่ึงชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และ

วันทีส่าม      ไถจง - ร้านชา TEA SHOP -  ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยันจนัทรา – วัดเหวินหวู่ – ตกึไทเป 101 - Germanium Shop     
                                                                                                                                                                                   อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็ 
                                                   
                        



 

 

ท่านยังสามารถซ้ือเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความ
สวยงามของทะเลสาบน ้าจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด
ของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว 
พ้ืนที่ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงาม
จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่ง
ไต้หวัน” จุดเด่นคือพ้ืนน ้าสีฟ้าอมเขียวส่องประกาย
พร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพ้ืนที่ป่า
เขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์ เยี่ยมชม วัดเหวินหวู่แห่ง
ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu 
Temple) ภายในวัดมีรูปปั้ นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์) ซ่ึงชาวไต้หวัน
เช่ือกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนส่ิงใด 
ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนา จึงท าให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี 
พ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป
ถ่ายภาพเช็คอินบริเวณ
ด้ านหน้า  ตึก ไท เป  101 
นับเป็นแลนด์มาร์คที่โดด
เด่นที่สุดของไต้หวัน และ
เป็นตึกที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก เรียกได้ว่าเป็นความ
ภูมิใจของชาวไต้หวัน ทั้ง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ก า ร
ก่อสร้าง การตกแต่งทั้ง
ภายนอก และภายในที่ล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นไป ชั้นที่ 89 ของตึกไทเป เป็น
ชั้นส าหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเป็น
ศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงช้ันน าของไต้หวันที่มีสินค้าหรูหรา แฟช่ัน ภัตตาคาร ร้านอาหาร



 

 

รสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึ้นตึกไทเป) จากนั้นน าท่านไปชมสินค้าส่งออกชื่อดังของไต้หวันที่ศูนย์ 
Germanium Shop เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุล ในร่างกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกใน
ร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดช่ืนและยังลดอาการปวดอีกด้วย 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) พิเศษ! เมนูบุฟเฟต่์ชาบูไต้หวัน สูตรต้นต ารับ 
ที่พัก : Lido Onsen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) 
พาท่านเดินทางไป ช้อปป้ิงกันที่ ร้านพายสัปปะ
รด  (Vigor Pineapple)  ไ ต้ ห วั นนิ ยมปลู ก
สับปะรดกันอย่างกว้างขวาง ท าให้เป็นแหล่ง
ผลิดสินค้าแปรรูปจากสับปะรด เช่น สับปะรด
กระป๋อง น ้าสับปะรด แยมสับปะรด อีกทั้งยังมี
การน าสับปะรดมาท าเป็นเค้กแสนอร่อย รสชาติ
เปร้ียวหวานก าลังดี  เนื้อเค้กนุ่มจนเหมือน
ละลายในปาก ถือเป็นของเด็ดของไต้หวัน 
จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
(Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่ง
สัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่
ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 
เหลี่ยมสีน ้าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้น
เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี  จากนั้นพาทุกท่านเดินทาง
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่  อุทยานธรณีเย่หลิว (Yehliu 
Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน 
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป ด้วยความโดดเด่นทาง
ธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซ่ึงภูมิทัศน์หินของเหย่หลิวถือ
เป็นหนึ่งในส่ิงมหัศจรรย์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง 
พ้ืนที่ของอุทยานเหย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี เป็นแนวหินปูนเกิด
จากการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยาจากเทือกเขา Datun และอิทธิพล
ของคลื่นลมทะเลท าให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างใน
ลักษณะแปลกตาแตกต่างกันออกไป 
 

 

 

 

 

 

 วันทีส่ี่        ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานธรณีเย่หลิว – ย่านซีเหมินติง    อาหาร เช้า,เทีย่ง,เยน็                                                
                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) พิเศษ! เมนู ซีฟูด้เย่หลิว 
จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงตลาดดัง ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปป้ิงของวัยรุ่นที่มีช่ือเสียงมากที่สุด 
ของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซ่ึงเป็นแห่งช้อปป้ิงของวัยรุ่นช่ือดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญ่ีปุ่น เป็น
แหล่งก าเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน แลนด์มาร์ค ส าคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนที่
พลาดไม่ได้คือ การไปชิมนมใต้หวันต้นต ารับ ที่ถือว่าเป็นแหล่งต้นก าเนิดชาของใต้หวัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่9) พิเศษ! เมนูเส่ียวหลงเปา 
ที่พัก : PaPa Whale Hotel Ximending หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 

 วันทีห่้า        ไทเป - วัดหลงซาน - ท่าอากาศยานนานาชาติไตห้วันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมอืง                      อาหาร เช้า  
                        



 

 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่10) 
พาท่านไปเยี่ยมชม วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็น
หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง
ไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว 
สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพ่ือเป็น
สถานที่สักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ตามความเช่ือของชาวจีน มี
รูปแบบทางด้านสถาปตัยกรรมคลา้ยกบัวัดพุทธของจนีแตม่ี
ลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกัน
ว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

12.05 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD231 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

********************************** 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้ 
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
เมือ่เดนิทางถงึใตห้วนั ผู้เดินทางจะได้รับชุดตรวจ ATK (ฟรี) ทั้งหมด 4 ชุดที่สนามบิน โดยให้ตรวจทุกๆ 2 วัน (เร่ิมตรวจทันทีในวันที่
เดินทางมาถึงใต้หวัน) *ผู้เดินทางเข้าใต้หวันจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในกรณีที่มีหน่วยงานขอดู แต่ไม่จ าเป็นต้องส่ง
หลักฐานให้หน่วยงานใดๆ * 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 



 

 

**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลบัและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สาย
การบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 



 

 

6. ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์ 
            แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเ่ข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 
 


